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PROMOCJA WAŻNA OD 01 KWIETNIA DO 16 GRUDNIA 2022 R.

20 PRODUKTÓW NA



Podane wyżej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny netto; nie stanowią one oferty wiążącej w myśl kodeksu cywilnego. Należy doliczyć VAT. 
Promocja obowiązuje tylko na terenie Polski. 2
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MIKROMTER CYFROWY QuantuMike IP65 0-25 mm

• Szybki pomiar dzięki posuwowi 2 mm na każdy obrót bębna
• Niespotykana dokładność z błędem ±1 µm
• Niezwykła  łatwość użytkowania przy pomiarze jedną ręką 

dzięki grzechotce w bębnie
• Poziom ochrony IP65

MIKROMETR CYFROWY QuickMike IP65 0-30 mm

• Jeszcze szybszy pomiar dzięki posuwowi 10 mm na każdy 
obrót bębna! 

• Poziom ochrony IP54 
• Liniał ABSOLUTE oznacza brak ograniczeń prędkości 

przesuwu
• Zakres pomiarowy: 30 mm293-666-20

495 €
Cena promocyjna: 

369 €

293-140-30
320 €

Cena promocyjna: 
225 €

SUWMIARKA ABSOLUTE DIGIMATIC, IP67 150 mm, z rolką

• Powierzchnie pomiarowe szczęk z węglika spiekanego
• Poziom ochrony IP67
• Wyjątkowo długi czas życia baterii

500-721-20
355 €

Cena promocyjna: 
249 €

GŁ ĘBOKOŚCIOMIERZ MIKROMETRYCZNY 0-150 mm, 
z wymiennymi trzpieniami

• Wymienne trzpienie ø 4 mm o docieranych końcówkach 
pomiarowych

• Grzechotka zapewnia stałą siłę nacisku
• Blokada trzpienia pomiarowego

329-250-30
793 €

Cena promocyjna: 
549  €
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DRUKARKA DP-1VA

• Kompatybilna z protokołem Digimatic 2 
• Ocena statystyczna oraz wydruk danych z urządzeń Digimatic
• Funkcja wyzwalania czasowego
• Łatwy transfer danych z drukarki do PC. Wyjście USB (VCP / HID)

264-505D
480 €

Cena promocyjna: 
359 €

ZESTAW CYFROWYCH ŚREDNICÓWEK TRÓJPUNKTOWYCH 
25-50 mm, IP65
• Tytanowe końcówki pomiarowe zapewniają dokładną trwałość i odporność na 

uderzenia
• Poziom ochrony IP65
• Duży wyświetlacz LCD o wysokości znaków 7,5 mm
• Dostarczana z pierścieniami nastawczymi i przedłużaczami

468-983
3.242 €

Cena promocyjna: 
2.599 €

CY FROWA GŁOWICA MIKROMETRYCZNA  0-50 mm

• Powierzchnie pomiarowe szczęk z węglika spiekanego
• Poziom ochrony IP67
• Wyjątkowo długi czas życia baterii

164-163
816 €

Cena promocyjna: 
609€

Podane wyżej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny netto; nie stanowią one oferty wiążącej w myśl kodeksu cywilnego. Należy doliczyć VAT. 
Promocja obowiązuje tylko na terenie Polski.
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ZESTAW STALOWYCH PŁYTEK WZORCOWYCH 
METRYCZNYCH, z certyfikatem sprawdzenia ISO

2Klasa: 
Stal

Skład zestawu: 1001-1,009 mm (krok 0,001 mm / 9 płytek)
1,01-1,49 mm (krok 0,01 mm / 49 płytek)
0,5-9,5 mm (krok 0,5 mm / 19 płytek)
10-100 mm (krok 10 mm / 10 płytek)

Typ certyfikatu: Certyfikat sprawdzenia
Cale-mm: Metryczne
Dokładność: EN ISO 3650

516-948-10
1.875 €

Cena promocyjna: 
1.399  €

ZESTAW CERAMICZNYCH PŁYTEK WZORCOWYCH, 
z certyfikatem sprawdzenia ISO

Klasa: 
Materiał:  
Skład zestawu:  

Typ certyfikatu: 
Cale-mm: 
Dokładność:  

0
Ceramika
1,005 mm (1 płytka)
1,01-1,09 mm (0,01 mm / 19 płytek) 1,2-1,9 
mm (0,1 mm / 8 płytek)
1-9 mm (1 mm  / 9 płytek)
10-100 mm (10 mm  / 10 płytek) 
Certyfikat sprawdzenia 
Metryczne
EN ISO 3650

516-362-10
3.060 €

Cena promocyjna: 
2.299€

VL-50B Litematic  

• Nacisk pomiarowy 0,01 N (1 gf) i rozdzielczość 0,01 µm
• Do pomiarów materiałów miękkich takich jak guma lub 

tworzywo
• Do pomiarów grubości folii lub przedmiotów podatnych na 

odkształcenia
• Motoryczne przemieszczanie wrzeciona z różnymi prędkościami 

dojazdu i odjazdu ułatwia obsługę oraz zwiększa bezpieczeństwo

318-221D
7.004 €

Cena promocyjna: 
5.599 €

Materiał: 

Podane wyżej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny netto; nie stanowią one oferty wiążącej w myśl kodeksu cywilnego. Należy doliczyć VAT. 
Promocja obowiązuje tylko na terenie Polski.
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Surftest SJ-411 "R2µm; 0.75mN; X=50mm"  

Chropowatościomierz bezpłozowy wyposażony w ekran 
dotykowy i zintegrowaną drukarkę

• Niezależny od zasilania sieciowego - może pracować na baterii
• Łatwy w obsłudze z intuicyjnym menu i kolorowym wyświetlaczem LCD
• Pomiar profilu pierwotnego (P), chropowatości (R) oraz falistości (W)
• Kompensacja krzywizny i nachylenia profilu
• Zgodność z normami międzynarodowymi : EN ISO, VDA, ANSI, JIS
• Możliwość wprowadzania własnych ustawień
• Dwa oddzielne ustawienia parametrów obliczania dla jednego 

przejazdu pomiarowego
• Szeroki asortyment wyposażenia opcjonalnego

178-580-11D
8.430 €

Cena promocyjna: 
6.199  €

QM Height Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ 
0-600 mm, 0,001/0,005 mm

• Enkoder typu ABSOLUTE
• Automatyczne wykonywanie zarejestrowanych programów 

pomiarowych
• Przywoływanie często wykonywanych pomiarów za pomocą 

przycisków
• Niezwykle długi czas życia baterii.
• Ocena tolerancji GO/±NG 

518-246
4.640 €

Cena promocyjna: 
3.699  €

TW  ARDOŚCIOMIERZ Leeb (Hardmatic HH-411)

Przenośny przyrząd do pomairu twardości z odczytem cyfrowym

• Działa w oparciu o zasadę "odbicia sprężystego"
• Wynik pomiaru przedstawiany jest w skali L (skala Leeba) z możliwością 

konwersji do innej skali.
• Funkcja oceny tolerancji na wyświetlaczu 
• Rejestracja 1800 wartości pomiarowych
• Automatyczna kompensacja kąta pomiaru

810-288-10
1.364 €

Cena promocyjna: 
1.099 €

TW  ARDOŚCIOMIERZ Rockwella HR-210MR  

• Automatycznie ustawiany czujnik zegraowy
• Przy wykorzystaniu dodatkowych akcesoriów można 

wykonywać również pomiary twardości Brinella

810-191-11
4.600 €

Cena promocyjna: 
3.699  €

Podane wyżej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny netto; nie stanowią one oferty wiążącej w myśl kodeksu cywilnego. Należy doliczyć VAT. 
Promocja obowiązuje tylko na terenie Polski.
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176-818D + 63AAA353
6.127 €

Cena promocyjna:
4.899   €

MIKROSKOP POMIAROWY TM 505B + kamera HDMI 

• Opcjonalne głowice mikrometryczne, cyfrowe lub analogowe
• Szeroki wachlarz opcjonalnych siatek pomiarowych umożliwia sprawdzanie 

gwintów śrub czy uzębienia kół zębatych
• Mocne źródło światła LED zapewnia optymalne warunki oświetlenia 
• Do wyboru modele o zakresach pomiarowych 50 x 50 mm lub 100 x 50 mm 

218-362-11
Cena promocyjna od:

 4 15 € miesięcznie*

Formtracer Avant FTA-H4 C3000-D [mm]

Wysokiej dokładności urządzenie 2D do pomiaru konturu   

QV-L202Z1L-D QV Active 202  

363-109-30
Cena promocyjna od:

500 € miesięcznie*

• Łatwość obsługi
• Dokładny pomiar małych detali
• Duży zasięg w pionie i bardzo wysoka rozdzielczość
• Zdalne sterowanie
• Uproszczona obsługa CNC
• Szeroki wachlarz opcjonalnych ramion i końcówek 
• Możliwa rozbudowa o głowicę do pomiaru chropowatości 

• Programowalne oświetlenie LED stołu
• Programowalne 4-częściowe oświetlenie pierścieniowe LED
• Kolorowa kamera CMOS o wysokiej rozdzielczości
• 8-stopniowy zoom optyczny z wymiennymi obiektywami
• Kompaktowa konstrukcja
• Łatwe w obsłudze oprogramowanie QVPAK
• Możliwość zamontowania sondy stykowej: serii 364 lub retrofit

* Podane ceny obowiązują przy zakupie urządzenia w systemie ratalnym. Szczegóły dotyczące oferty leasingu na wybrane urządzenia otrzymają Państwo u przedstawicieli 
handlowych Mitutoyo Polska.

Podane wyżej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny netto; nie stanowią one oferty wiążącej w myśl kodeksu cywilnego. Należy doliczyć VAT. 
Promocja obowiązuje tylko na terenie Polski.
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Crysta-Apex V544 CNC CMM  

• Sprawdzona konstrukcja portalowa z łożyskami powietrznymi w 
każdej osi

• Wysoka dokładność
• Wysoka prędkość przejazdu i przyspieszenia
• Funkcja kompensacji temperatury 16° do 26°C, łącznie z mierzonym 

przedmiotem 
• Zastosowanie liniałów ABS (brak konieczności zerowania, duża 

odporność na warunki środowiskowe)
• Sterownik UC480 obsługujący Multi-sensor i SMS (Smart Measuring 

System)

Crysta-Apex V574 CNC CMM z dodatkowym wyposażeniem  

• 5-osiowa głowica, sterowana bezpośrednio z kontrolera 
maszyny

• Nie ma konieczności instalowania zewnętrznego kontrolera 
maszyny oraz protokołu komunikacji I++

• Możliwość ustawienia dowolnego kąta głowicy
• Szybka kalibracja
• Możliwość zbierania punktów pomiarowych w 3 trybach: 

poprzez ruch maszyny, ruchy głowicy lub jednoczesny ruch 
głowicy i maszyny

191-121
Cena promocyjna od:
675 € miesięcznie*

191-121
Cena promocyjna od:

796 € miesięcznie*

GŁOWICA PH20  

OPROGRAMOWANIE MiCAT Planner  

• Skrócony czas pisania programów do kilku minut
• Wykorzystywanie informacji zapisanych w pliku CAD
• Tworzenie kompletnych programów pomiarowych z 

uwzględnieniem strategii pomiarowej oraz specyfikacji 
maszyny 

• Pełna kontrola kolizji
• Automatyczne tworzenie programu pomiarowego w 5 krokach

* Podane ceny obowiązują przy zakupie urządzenia w systemie ratalnym. Szczegóły dotyczące oferty leasingu na wybrane urządzenia otrzymają Państwo u przedstawicieli 
handlowych Mitutoyo Polska.

Podane wyżej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny netto; nie stanowią one oferty wiążącej w myśl kodeksu cywilnego. Należy doliczyć VAT. 
Promocja obowiązuje tylko na terenie Polski.
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191-587
Cena promocyjna od:

 2.650 € miesięcznie*

Crysta-Apex V9168 CNC CMM z dodatkowym wyposażeniem  

• Sprawdzona konstrukcja portalowa z łożyskami powietrznymi 
w każdej osi

• Wysoka dokładność
• Wysoka prędkość przejazdu i przyspieszenia
• Funkcja kompensacji temperatury 16° do 26°C, łącznie z 

mierzonym przedmiotem 
• Zastosowanie liniałów ABS (brak konieczności zerowania, 

duża odporność na warunki środowiskowe)
• Sterownik UC480 obsługujący Multi-sensor i SMS (Smart 

Measuring System)

• Bardzo szybkie zbieranie danych
• Pomiar bezkontaktowy umożliwia pomiar materiałów, które 

mogą być łatwo odkształcone,  w tym części gumowych lub 
cienkich i elastycznych

• Automatyczne dostosowanie czułości kamery i ustawienia 
natężenia lasera w zależności od środowiska i materiału 

SONDA LASEROWA SM1110  

OPROGRAMOWANIE MiCAT Planner  

* Podane ceny obowiązują przy zakupie urządzenia w systemie ratalnym. Szczegóły dotyczące oferty leasingu na wybrane urządzenia otrzymają Państwo u przedstawicieli 
handlowych Mitutoyo Polska.

• Skrócony czas pisania programów do kilku minut
• Wykorzystywanie informacji zapisanych w pliku CAD
• Tworzenie kompletnych programów pomiarowych z 

uwzględnieniem strategii pomiarowej oraz specyfikacji maszyny 
• Pełna kontrola kolizji
• Automatyczne tworzenie programu pomiarowego w 5 krokach

Podane wyżej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny netto; nie stanowią one oferty wiążącej w myśl kodeksu cywilnego. Należy doliczyć VAT. 
Promocja obowiązuje tylko na terenie Polski.
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Współrzędnościowe maszyny 
pomiarowe Wizyjne systemy pomiarowe

Twardościomierze

Pomiary parametrów kształtu

Liniały

Pomiary optyczne

Ręczne przyrządy pomiarowe 
i przetwarzanie danych

Promocja obowiązuje od 01 kwietnia do 16 grudnia 2022 r. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i rozwoju produktów; ceny obowiązują wyłącznie dla klientów biznesowych; 
wszystkie ceny są cenami netto w EURO, do których należy doliczyć podatek VAT.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. Producent nie odpowiada za pomyłki oraz błędy w druku.

Czujniki

Mitutoyo Poland sp. z o.o.

ul. Graniczna 8A 
54-610 Wrocław 
Polska

Tel. 071/354-83-50 
Faks 071/354-83-55 

mitutoyo@mitutoyo.pl 
www.mitutoyo.pl

Uwaga: Ilustracje produktów mają charakter poglądowy. Opisy produktów, a w szczególności ich wszelkie parametry techniczne, stanowią 
wiążącą ofertę tylko po wyraźnym uzgodnieniu.
MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE i U-WAVE są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Mitutoyo Corp. 
w Japonii i/lub w innych krajach/regionach. Opti-Fix jest zarejestrowanym znakiem towarowym KOMEG Industrielle Meßtechnik GmbH. Excel, 
Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki i/lub innych krajach. Thiokol jest zastrzeżonym 
znakiem towarowym fi rmy TORAY FINE CHEMICALS Co., Ltd. TÜV jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez TÜV Rheinland AG (i innych 
właścicieli). YouTube jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc. Nazwy innych marek, fi rm i produktów są wymienione w niniejszym 
dokumencie jedynie w celach identyfi kacyjnych i mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

Więcej informacji o naszych produktach 
oraz katalog

www.mitutoyo.pl

Mitutoyo zapewnia klientom pełne wsparcie w 
dziedzinie innowacyjnych rozwiązań przemysłowych.

Mitutoyo jest nie tylko producentem najwyższej 
jakości przyrządów i systemów pomiarowych lecz 
oferuje także profesjonalny serwis i wsparcie przez 
cały okres użytkowania produktów. Dotyczy to 
zarówno nowoczesnych rozwiązań sprzętowych, jak 
i oprogramowania. Dzięki naszym aktywnościom 
klienci w wielu branżach działalności przemysłowej, 
badawczej i edukacyjnej w optymalny sposób korzystają 
z produktów Mitutoyo.

210126_Mitutoyo-Spring-Promotion-2021_PL_04.indd   28210126_Mitutoyo-Spring-Promotion-2021_PL_04.indd   28 26.01.21   09:3826.01.21   09:38

https://pl.linkedin.com/company/mitutoyo-polska 

https://www.instagram.com/mitutoyopl/

https://pl-pl.facebook.com/MitutoyoPolska

https://www.youtube.com/c/MitutoyoEuropeGmbH
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